Gravfynd från bronsåldern
själva gjuta sitt brons och av den guldglänsande
metallen tillverkades smycken med fina former
och vacker dekor, men också vapen och person
liga föremål som pincetter och rakknivar.
Vanligtvis innhåller bronsåldersgravarna
gravgåvor av keramik och flinta av olika slag.
Kanske tyder de dyrbara gravgåvorna i brons
på att den döde var en ovanligt betydelsefull
person?
Människobenen som låg i stenkistan var
obrända. Det visar att rösena vid Bergs klätt

Under bronsåldern hade nordborna regel
bunden kontakt med människor på konti
nenten. På så sätt kom de första bronsföre
målen till Skandinavien. Snart lärde man sig att

Pincetten och dolken som
hittades vid utgrävningarna
(naturlig storlek). En gång
glänste de som guld, men
idag är de grönaktiga efter
som brons ändrar färg när
det blir äldre och kommer i
kontakt med luft, jord och
vatten.
Hur tror du dolken och
pincetten användes innan
de blev lagda i graven? Vem
var ägaren?
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anlagts under tidig bronsålder (1500-1000 f Kr),
eftersom kremering blev vanligt först under
bronsålderns senare del.
One of the Bronze Age graves nearby was
excavated in 1836. A man-sized stone cist was found
containing human bones, a dagger blade and a pair
of bronze tweezers.
Eines der hier liegenden bronzezeitlichen Grä
ber wurde 1836 untersucht. Dabei entdeckte man ein
Steinkistengrab mit menschlichen Gebeinen, einer
Dolchklinge und eine Pinzette aus Bronze.

Plocka inte sten från gravrösen och sten
sättningar, de är en del av vårt lagskyddade
kulturarv.
Do not remove stones from grave cairns and
stone settings; the prehistoric graves are part of
Sweden’s cultural heritage and protected by law.
Entfernen Sie keine Steine von Grabhügeln
und Steinsetzungen; diese Grabanlagen sind Teil des
gesetzlich geschützten schwedischen Kulturerbes.
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Här på klättens nordligaste topp ligger några
av områdets största bronsåldersgravar. Vid
utgrävningar 1836 hittade arkeologerna en
manslång stenkista med människoben, ett
dolkblad och en pincett av brons i den västra
graven.

